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Kalbų mokymasis per kultūrą ir maisto gaminimą (LLCC)
Naujienos apie projekto įgyvendinimą
Nors ir esame pandemijos laikotarpyje, tačiau visą savo dėmesį skiriame
tarptautinio projekto šgyvendinimui ir rengiame įvairias inovatoriškas
koncepcijas, kurias suaugusiųjų švietėjai Europoje įgyvendins mokydami
kalbų per maisto gaminimą ir vesdami tarpkultūrinį dialogą.

Mokymo organizavimo rekomendacijos
Šiuo metu rengiame du mokymų vadovus, kuriuose suaugusiųjų švietėjams
bus pateikiami įvairūs naudingi patarimai ir strategijos, organizuojant kalbų
mokymus. Pirmame mokymų vadove pristatoma kursų vedimo eiga,
įskaitant ir internetinius mokymo išteklius. Antrasis mokymų vadovas yra
papildomas dokumentas, kuriame pateikiamos pagalbinės mokymo gairės.

Sveikos mitybos valgant tradicinį maistą vadovas
Pasaulinės pandemijos metu ypač svarbu laikytis sveikos gyvensenos
principų. Sukurtuose mokymų vadovuose bus pateikiami naudingi
patarimai, kaip gaminti sveiką maistą naudojant tradicinius maisto
produktus! Šie mokymų vadovai ir juose pateikiami receptai kartu su
partnerių šalių įžvalgomis bus puikus pagalbininkas suaugusiųjų
švietėjams vedant kalbų mokymus!

Kuriame video savo mokymų gairėms
Tam, kad parengta mokymų medžiaga taptų dar interaktyvesnė, šiuo metu
kuriame video, kuriuose bus pristatomi mūsų keturi moduliai kaip dalis
kalbų mokymų.

Besirengiant
suaugusiųjų švietėjų
mokymams
Kaip pandemijos akivaizdoje
organizuoti tarptautinius mokymus
COVID-19 pandemija mus verčia
perkelti savo sausio mėnesį rengiamą
tarptautinį suaugusiųjų švietėjų renginį
į nuotolinę erdvę.
Nepaisant to, jog negalėsime išvysti
vieni kitų gyvai, dedame visas
pastangas siekdami suorganizuoti
naudingus ir įtraukiančius mokymų
kursus. Išbandysime savo parengtą
medžiagą ir pateiksime pastabas, kurios
padės patobulinti kalbų mokymus,
kurie vėliau bus organizuojami
kiekvienoje partnerystės šalyje.
Mokymų renginys su suaugusiųjų
švietėjais ir darbuotojais
iš visų
partnerių šalių vyks 2020 m. sausio
mėnesio 12-15 dienomis kiekvieną
dieną nuo 10 iki 14 valandos “online”.

Apie ką mūsų projektas?

Naujienos

Mūsų projektas detaliau:
•

Parengėme naujus kalbų mokymus, kuriuose
derinamas maisto gaminimas ir kultūra.

•

Siekiame sudaryti sąlygas suaugusiųjų
švietėjams
naudotis
naujomis
ir
inovatoriškomis mokymų koncepcijomis tam,
kad migrantams ir pabėgėliams būti galima
vesti interaktyvius kalbų mokymus.

•

Kuriame inovatorišką mokymų medžiagą,
kuri
prisidės didinant tarpkultūrinį
sąmoningumą ir skatins kalbų mokymąsi per
maisto gaminimą.

•

Parengėme du mokymų vadovus, kuriuose
pateikiama mokymų vedimo metodika,
komandos stiprinimo ir integracijos užduotys
užsiėmimų planai, bei gerosios užsienio šalių
praktikos. Vienas sveikos mitybos vadovas.

•

Mūsų „Facebook“ paskyroje galite sekti naujienas ne tik
apie mūsų projekto įgyvendinimą, bet ir rasti skanius
receptus, įdomius faktus apie maistą, skirtingas kultūras iš
viso pasaulio bei aktualias nuorodas į naudingas svetaines.
Sekite mus!

https://www.facebook.com/LanguageCookingCulture

Kuriame Nuotolinį išteklių rinkinį, skirtą:
Užsiėmimams, Mokymų medžiagai, Mokymų
vadovams, įskaitant ir interaktyvius video.
Svetainė: http://languagecookingculture.eu/
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